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 .םילהנמ חוטיב והמ ךל רפסל ונאכ אל

 .תיתימא הניאש הכטה ףא ןאכ ונאכה אל

 ןאכ תוטרופמה תוכטהה לכ תאש םיכייחתמ אל ונא

 .ךלש הדוכעה הזוחל סינכהל לכות

 ? הז ח"ודכ אצמת ןכ המ
.5 
 "ןי

 ב
 יי

 ב
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4 
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 .טרפה תמרכ תובטה לע הכיטקפסרפו תונויער

 .ןוגראה תמרכ תוכטה לע הכיטקפסרפו תונויער

 .תוניינעמו תושדח תוכטה

 וא רכשכ ₪9צושש תעכ ,הדוכעל הלכק תעבכ יטקרפ ילכ

 .ךיאנת תא גרדשל הצרתשכ





 שיסכה רכש וה

 תוילאיצוסה תוכטהה תובשוחמ ויפל רכשה ונה סיסבה רכש

 ,םילהנמ חוטיב ןוגכ תוכטה) הדובעה םכסה י"פע וא קוח יפ לע

 .('וכו למג תופוק ,תומלתשה ןרק ,םייוציפ ,השפוח ,היסנפ

 30%-ל 5% ןיב ענ סיסכה רכשכ יתנשה היילעה רועיש

 .םדוקה דיקפתב וא הרכצש הנשבכ תחוורהש רכשהמ

 רכשהש םינותנ הגיצמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 .קט-ייהה ידכועל םלושמ קשמכ רתויכ הוכגה עצוממה

 :ןלהלכ אוה טוריפה הז ח"וד תכיתכל ןוכנ

 .שדוחל 517,919 - ינורטקלא תרושקת דויצ ףנע .

 .שדוחל 5 16,115 - כושחמ יתוריש ףנע 5

 .שדוחל 5 16,078 - םיינורטקלא םיכיכר ףנצ

 רועיש ,הנשה תליחתכ ומסרופש םינותבנ יפל

 ןועכרכ 15-14% היה קט-ייהה ישנא רכשכ היילעה

 .2000 תנש לש ןושארה

 רפסמב ךלש וטורכה תא קלחת םא" הלאשל הכושתב

 חיוורמ התא המכ ,שדוחכ דכוע התאש צעצוממה תוצעשה

 :1ססוח(ס ישלוג ונע "?הדובע תעשל

 .ח"ש 40 דע [ % ]2 

 .ח"ש לס דע 40 [- % ] 

 .ח"ש 1סס0 דע לס [[ ₪ % 

 .ח"ש 130 דע 1סס [- ] %

 .ח"ש 130-מ הלעמל [- --- %

 !פיט

 ךרוצל תאז .רשפאה לככ ךלש סיסכה רכש תא לידגהל הסנ

 .ךל שיו הדימב ,םילהנמ חוטיבל השרפהה בושיח תלדגה

 תוצש רובע םולשתה תא סיסכה רכשב לולכל חילצת םא

 הלודג היהת םילהנמ חוטיבל השרפהה ,תועיסנו תופסונ

 .רתוי

 ךלש תרוכשמה ךיא צדוי התא םאה" הלאשל הכושתכ

 :נספוחזס ישלוג ונע "?םירחאל תיסחי

 .גשומ לש ץמש יל ןיא [- % ]|]5=. 

 .תועומש לע תססובמש תיללכ הכרעה יל שי = =] 29%"

 .םוחתל תיסחי םגו הרכחה ךותכ תיסחי חג .ןכ = ] %

 .הרכחב םידכועה ראשל תיסחי קר [- -=6] %

 .ילש םוחתב םידבועל תיסחי קר [- - % ]- 

 רתאב הבחרה
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 הדובעה תועש ג

 תועשכ !םויסו הדוכעה םוי תלחתה) תושימג הדובע תועש

 ךלהמב תונולח ,הדוכעה עובש תסיחד ,שארמ תורדגומ אל

 אלש ןטק אל יפסכ ןוכסיחל איכהל תויושע ('וכו הדובעה םוי

 ךנהש ילכלכה חוורה ,תילכלכה השיגה יפ לע .תוחונ לע רבדל

 ודמעש תופולחה ןמ רתיה ןיכ רזגנ הדובע תעש לכמ קיפמ

 ךל רשפאת הדוכעה תועש לע הטילש .העש התואב ךתושרל

 ונה תופולחה לש ילכלכה ןכרע ןהכ תועש ןתואב דובעל

 .הדוכע תעש לכמ חוורה תא לידגהל ךכ ידי לעו רתויב ךומנה

 ךשמל החגשה ךירצש תיככ ןטק דלי ךל שי םא ,המגודל

 וילע רומשל התא לכות ,צ"החא תועשב םוי לכב םייתעש

 ךכ .וילצ החיגשמ ךתשאש העשכ ,דרשמל ןכמ רחאל רוזחלו

 .הדובע תועש דיספת אל םגו תלפטמ רכש ךוסחת

 !? תצדיה

 :תואבה תובטהה תא ןהידבועל וקינעה ב"הראב תולודג תורבח 70

 תיקלח הרשמב הדובע .

 הדובע ימי 4 ןב סוחד הדובע עובש .

 תושימג הדובע תועש .

 6000618 8 ! ץפזאחס י"ע ךרענש רקחמ
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 "?םויכ דכוע התא תועש המכ" הלאשל הכושתכ

 :נספוחזס ישלוג ונע

2% 

2% 

20% 

 תושפוח ץה

 :םיאכה םיללכה י"פצ השפוחל ךתואכז תא עכוק קוחה

 לע דיבעמה םע םכסל לוכי התא ,ךתשקכו ךיכרצל םאתהכ

 שקכתש תרחא הכטה םוקמכ ילוא) הנשכ השפוח ימי רתוי

 תודפל |תינש עבוק קוחה ,ןוידפ וא הריכצ יכגל .(?לבקת אלו

 .רתוי אלו םייתנש לש הריבצ רחאל השפוח ימי

 7% - :תופסונ תועש לע .תודכוצ 50 "א
 9% ו קש .

+" 

 .תועש 45-ל רכעמ דופכעל יופצ וא דכוע התא םא

 .תופסוג .תועש לע םולשת ךל ציגמ - תויצוכש

 הדובעה עובש הקינורטקלאהו הנכותה תיישעתב

 .תועש 43 ןכ אוה

 טצמל תופסונ תוצש רובע םלשל כייח דיבעמה

 .("הותמל" םיסנמ םיכר םידיכעמ םתוא) םיגירח רפסמ

 .תועש לע ילבולג םולשת עובקל דיבעמל רתומ

 .תופסונ

 -ךכל תשרדנש ילכמ תופסונ תועש דוכעת םא

 רתאב הבחרה

 .ןרובע םולשתל יאכז ךניא
 נסו

 :ךכ רמוא שכיה קוחה

 .הנשב םימי 18 איה הלחמ ימדל תואכזה תפוקת +
 .תועש 12 דע 0 [-=נ

 .הלחמ ימדל יאכז דכועה ןיא ,הלחמל ןושארה םויה רוכע 8 שדחה , ] ו 1 1 -

 ימדל דכועה יאכז הלחמל ישילשהו ינשה םויה רוכע 0 [--=ה %

 .רכשהמ 37.5% הכוגכ הלחמ

 הלחמ ימדל דבועה יאכז ךליאו יעיברה םויה רוכע +

 .רכשהמ 75% הבוגב

 לוצינ יא ןיגכ דכועל יוציפ םלשל כיוחמ וניא דיכעמה .

 .הלחמ ימי
 ימי 14 - תונושארה םינשה עבראמ תחא לכ רובע

 .השפוח
 רוכע אלמ םולשת ןתניי דכועל" ומכ הזוחל הנטק תפסות ּי

 .השפוח ימי 16 - תישימחה הנשה רוכע
 תואמ) םינטק אל םימוכס ךממ ךוסחל היושע "הלחמ ימי

 .השפוח ימי 18 - תישישה הנשה רוכע
 (ופט ופט) "םילוחה"מ אל התאו הדימב .(הנשכ םילקש אב

 .השפוח ימי 21 -תיעיכשה הנשה רוכע
 הלחמ ימי תודפל לכוי דבועה" ומכ ףיעס הזוחל סינכהל הסנ ולא

 הדובע תנש לכל ףסונ םוי -ךליאו תינימשה הנשהמ
 ריהבהל ץלמומ ,ףסונכ ."הדוכע תנש לכ םותכ םילצונמ אל

 .םימי 28 לש םומיסקמל דע
 ,זאפור רושיא שרדנ תומיוסמ תורכחב) הלחמ םוי והמ הזוחכ

 ה ךות ,השפוחה ידעומ תא עובקל דיבעמה תוכמסב
[ . 

 .ויכרצב בשחתהבו דכועה םע םואית
 "?הלחמ ימי יכגל הרכחה תוינידמ יהמ" הלאשל הכושתכ

 :נססוח(ס ישלוג ונע

 .הרקמ לכב ,אלמ םולשתו ןומא 3 %

 םוי לע םולשת ןיא - הז ללכבו ,קוחה י"פע [= = -] %

 .ןושאר הלחמ

 .אפורמ רושיא ךירצ לבא רכשהמ םידירומ אל = =ך %

 .רכשהמ םידירומ הל רבעמש הסכמ שי [- 1 %

 עכוקש הממ תוחפ לבא רכשהמ םידירומ ---] %

 .קוחה



 7 וכ , 2 ב 1

 ו 2 ו - ג

 הארכה ימד [3

 רמשנ ךא גהונה לטוב זאמ .למרכה ירהב הארכה תיככ שפונ עוכשל הנשכ םעפ םידכוע חולשל גוהנ הי

 הדובע תנש םותמ לחהו שפוחל דכועה תאיציב תולת אלל ורוכע םלשל דיכעמה לעש קוחה עכוק שפונל חולט

 ,ךתא וחכוותי אל ללכ-ךרדב .ךכ ןכא הזש אדוול ךירצ קר התא .תיטמוטוא השענ הז םירדוסמ תומוקמב

 רובע רשאכ ,הארכה םוי לכל ח"ש 276 לש םוכסכ רכודמ ,הז ח"וד תכיתכל ןוכנ .דיכעמל סמכ םירכומ

 הנשה רובעו (ח"ש 1,656 כ"הסכו) םימי 6 -תישילשהו היינשה רוכע ,(ח"ש 1,380 כ"הסכו) םימי 5 םי

 .(ח"ש 1,932 - כ"הסבו) םימי 7 - תירישעה דע תיצעיכרה
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 םירוטיפ / תורטפתה לע תמדקומ העדוה ג

 :עכוק קוחה

 | ס
3 | 
= 
 שש

= 
-! 
 - ס

 .הדוכע שדוח לכל םוי לש תמדקומ העדוהל יאכז םישדוח 6 דע לש הפוקת הדוכע םוקמב דכעש דכוע

 ,הדוכע שדוח לכל יצחו םיימוי לש תמדקומ העדוהל יאכז הנש דע םישדוח 6 לש הפוקת הדוכע םוקמכ דכעש דכוע

 .תועוכש השולש לש הרקתל דע

 .שדוח לש תמדקומ הצעדוהל יאכז הנש לעמ לש הפוקת הדוכע םוקמכ דכעש דכוע -

 רפסמ וליפא םירוטיפ לע עידוהל ןדצמ תידדצ-דח תוכייחתה ןתמ י"ע ןוחטיכ תשוחת דכועל תתל תונכומש תורכח ןנשי

 םיאתמה דעומ םכסל םיאשר ךדיכעמו התא ,ןכלו רדגומ ןמז עכוק וניא קוחה - ךדצמ תמדקומ העדוה יכגל .שארמ םישדוח

 רתאב הבחרה

 .(ןכומכ ותניחכמ) חכושמ הז ירה - שארמ הארתהה ימי תא ןיטקמה לכ .םכינש לש םיכרצלו תוכיסל

 תוחורא [=

 רכודמ םלוא ,הזוחל סינכהל גוהנ אלש הכטה יהוז םנמא

 ?גוהנ המ .םילטובמ אל םימוכסב

 .הז .תורש תוקפסמש תולודג תורכח ןנשי - לכוא רדח

 .תויולעכ דכועה ףתתשמ םיתעל

 תמקוממ הרכחהו הדימכ - יקלח ןומימכ םישולת 8

 הניכ םימולשת רדסה ונשי ,תודעסמ ריתע רוזאב

 .תויולעכ ףתתשהל שרדנ דכועהו ןהיניכל

 .ושקעתהל הסנ .הרוק הז םג - תללוכ תומלעתה +

 .ןטק החלצהל יוכיסה

 .ןובאיתכ

 = == -- -- יי ריר ירי רייריריייש == == = = - ------------ו

 ו ?ס88-ה םוחתכ תויוחתפתה ?הנותחל תויצפוא ?םידכועל הטכאי
 ו

| 

 =  קט-ייהו הריירקל .!ססוח?ס ןיזבזכ ראב שד



 היסנפ ןרק ן <

 ."םילהנמ חוטיכ" גשומה תא איצמהש ימל ותוא םיקינעמ ונייה ,האמה לש קווישה סרפ תא והשימל קינעהל ךירצ היה םא

 ומצע תוארל הצור דחא לכו ,דכועכ וא ריכשכ ומצע רידגהל אנושש םידכוע רוכיצ םע קסע ול שיש בטיה ןיכה רשכומה איצממה

 .ןוכנה אוה ךפהה ,םיכר םירקמכש תורמל ,תנשוימ "תיתורדתסה" היסנפ ןרק לע ףידעכ םילהנמה חוטיב ספתנ ןכל .להנמכ

 ,("תחא תכב ףסכ הכרה"ל הפיה הלימה) תינוה הרוצכ אלו תישדוח הכצק תרוצכ ךל ציגמה תא לבקתש סרטניא שי הנידמל

 ,ןורקיעכ .ורכשמ 5% שירפמ דכועהו דכועה רכשמ 6% דע דיכעמה שירפמ ללכ ךרדב .תאז תושעל ךתוא תדדועמ איה ןכלו

 .ןהיתש תא ךל תתל םיכסי אל דיבעמש חינהל ריכסו םילהנמ חוטיכל הליבקמ תינכות הנה היסנפ ןרק

 דכועה תושרפה לכ ךס ,היסנפ ןרקב .םינושה םילהנמה יחוטיכ לש הלאמ רתוי םיכוט םיאנתה - היסנפ ןרק יכגל כושח ןותנ

 10-25% הכוגכ םה לוהינה ימד םילהנמ חוטיבב וליאו ,דואמ םינטק לוהינה ימדו (יוכו תוספוק ,םילומגת) ןוכסיחל םירכעומ דיבעמהו

 רוביצה יפסכ תא םיצעיקשמש "םילזמילש" י"ע תולהונמ היסנפה תונרקש המגיטסה םג .דיבעמהו דכועה לש תושרפהה לכ ךסמ

 .תונורחאה םינשכ דוחייב ,קושכ תוהוכגהמ ]ה היסנפה תונרק תואיבמש תואושתה .דוע הנוכנ הנניא ,םינוכנ אלה תומוקמב

 .היסנפ ןרקכ ןיינוצעמ התאש ול רומא ,םילהנמ חוטיב ךל עיצמ דיבעמהשכ .דואמ טושפ ?היסנפ ןרק םיחתופ ךיאו םישוצ המ זא

 .(םילהנמ חוטיכ לע תכלל ול הווש) היסנפה ןרק תערל 1%-כ לש השרפהה הכוגכ לדכה שי ,ותניחכמש עדתש יאדכ

 . תואוולה ₪
 | ךכל תויהל תולוכי ?דכועל האוולה תתל דיכעמל יאדכ עודמ

 | :תוביס יתש

 | .כוט ןוצר לש הווחמ 31

 | .בוזעי אלש דכועה לע רומשל ךרוצ 2

 ן הכוגל רכעמ דכועל האוולה ןתיי אל דיכעמה ,ללכ ךרדכ

 | תקזחכ ויהי הלאש ידכ ,םירוטיפ הרקמכ ול םיעיגמש םייוציפה

 ן .האוולהה תא ריזחמ אל דכוטעהש הרקמל תוכרע

 | תוכיס שולשמ ?דיבעמהמ האוולה שקכל דכועל יאדכ עודמ

 | :תוירקיע

 | לש יאקנכה יארשאכ תעגופ הניא דיבעמהמ האוולה 3

 | .דכועה

 | .קנכהמ רתוי הכומנ תיכירכ תנתינ דיבעמהמ האוולה | 2

 | דעומל ןוכנש תיכיר תייכגב דיבעמה תא כייחמ קוחה

 | שי וז תיכיר לע ,4% + דדמ לע תדמוע הז ח"וד תביתכ

 | .תיביר =1.17 א (4% + דדמ) -רמולכ ,מ"עמ םג םלשל

 ₪ (קנכה םע רשאמ רתוי) דיכעמה םע שמגתהל |תינ | 3

 | .האוולהה ירזחה תסירפ יכגל

 ק תוהוכג ןניאש תואוולהכש איה תלכוקמ הקיטקרפ

 כושיחכ רככ לולכ מ"צמה ,םידבועל תונתינה דחוימב
| 

 | .תאז בייחמ וניא קוחהש תורמל ,4% + דדמה

 ן
| 
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 יכ ולדגיש םירוטיפ ייוציפ דכוצל חיטכהל לוכי הכורא הפוקתל ודיקפתכ ראשיהל יץירמת לבקי םיוסמ דבועש ןינועמה דיבעמ

 = םינש 3 ,םייוציפ 1סס% לכקי אוה םייתנש הרכחכ ראשיי דכועה םא ,המגודל .הרכחכ רתוי הכורא הפוקת ראשיי דבועהש

 .האלה ןכו 120% = םינש 4 ,%

 דנדיביד ן[

 תוינמה ילעכל הרכחה תמלשמ ותוא יתפוקת םולשת ונה דנדיכיד .תוינמ לעכ אוהש דבועל קר תיטנוולר דנדיבידה תכטה

 ,הרכחכ וא ךלש דיכעמב היולת הנניא דנדיכיד תקולח .עיקשהל אלש הרחכ הרכחהש םיחוור גציימ דנדיבידה ,ןורקיעכ .הלש

 יהוז ןכל .אל ולאו תולכקמ ןכ תוינמ וליא טילחהל םילוכי םהו דנדיכיד תקולח לע טילחהל םיאשר םה קר .תוינמה ילעבב אלא

 .שארמ המכסל השקש הכטה

 אתנכשמ וש נסטווהז0.60 ||

 םיעוט ונחנא םא .אתנכשמ ךל ןתית אל הרכחש חינהל ריכס

 האוולהה תכטהכש ולאל םימוד םיאנתה ,תאז השוע הרכחהו

 ךרוכע גישת הרכחהש ילאיר רתוי .ןכל םדוק ונטריפ הילע

 .(םינוש םידכוע יעצבמ תרוצב) אתנכשמ תלבקב תוכטה

 13 תרוכשמ 1 6

 .הנשל תחא תפסונ תרוכשמ תלבק השעמל הנה וז הבטה

 יצחו הנשה עצמאב יצח) לצופמב וז הבטה תנתינ םיתעל

 ןיינעה ,רכשל תפסות לומ וז הבטה םידימעמשכ .(הפוסכ

 .המגודל הרקמ חקינ אוב .דיבעמה י"צ לוכיעל רתוי לק ךפוה

 .םילהנמ חוטיכ ךל שיו וטורב ח"ש 12,000 אוה ךרכשש חיננ

 םא ,ךתניחכמ הרואכל .13 תרוכשמ לכקל שקכמ ךנה תעכ

 הז שדוחל ח"ש 1,000 לש תפסות וא 13 תרוכשמ לבקת

 תושרפה בייחמ רתוי הוכג סיסכ רכש .אל הז לכא .רבד ותוא

 תניחבמ .תוילאיצוס תוכטה רוכע דיכעמה לש רתוי תוהובג

 תושרפהמ רוטפ אוה ,13 תרוכשמ ךל ןתונ אוה רשאכ ,דיכעמה

 .(הלאכ ךל שי םא) תונוש תונרקלו םילהנמ חוטיכל םיפסכ

 השרפהב בייח אוה ,תרוכשמב תפסות ךל ןתונ דיבעמהו הדימב

 ךתוראשיהל ץירמת הווהמ רבדה ,ףסונב .םילהנמ חוטיכל

 .הדובעה תנש ףוס דע תוחפל הרכחב

 14 תרוכשמ ₪:

 .םייק הז םג .ןכ ,ןכ

 !הנשב םיימעפ קר 13 תרוכשמ ומכ



, 

." 
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 סויג קנעמ 2(

 קנעמ ךל עצוי הרבחל ףרטצהל ךתטלחה תא זרזל תנמ לע

 אלש ןבומכו .דיקפת לכל אלש ןבומכ .דימת אלש ןבומכ .סויב

 הבטה .תיתועמשמ הכטה וז ,הרקי הזשכ לבא .הרבח לכב

 םע םירחתמש םינייטצמ םידמעומל ללכ ךרדב תנתינ וז

 יכ טושפ ,הרשמל דיחיה דמעומה םה ) הרשמה לע םמצע

 .(ידוחיי ךכ-לכ םוחתב קסועש בוט ךכ-לכ והשימ קושב ןיא

 תימצע המזויב םגו דיבעמה תמזויב ןתניהל הלוכי הבטהה

 ןידכ סויגה קנעמ לש וניד - סמכ הרכה תניחכמ .דבועה לש

 .ליגר רכש םולשת

 תולגתסה / השירפ קנעמ 21

 לבקמ דבועה וז הבטהב .םיריכבל ללכ ךרדכ ןתינ הז קנעמ

 .הרכחב ודיקפת תא םייסש רחאל תרוכשמ ישדוח רפסמ דוע

 תצעב המישנל ריווא לכקמו טקש שארכ דקפתמ דכועה ךכ

 םילעב תפלחה תארקל םיתעל תנתינ וז הכטה .ותדוכע םויס

 םיריככ רטפל רהמי אל םישדחה םילעכהש ידכ ,הרכחה לש

 .קתע ימוכס םהל םלשל ץלאיי אוהש הדבועה רואל

 הרבחה לש תוינמ לע

 תמישרל ךתסינכ השצמל איה הרכחה לש תוינמ תלבק

 תויצפוא תקולח ןיכ ישממ לדבה ןיא .הכ םיפתושה / םילעכה

 ךל תונקמ ןניא תויצפואש הדכועה טעמל ,תוינמ תלכק ןיבל

 וליאו (16 רפסמ הבטה האר) דנדיביד תלכקל תורשפא

 .תאז תורשפאמ ןכ תוינמ

 תויצפוא חוטיב 6%

 תרבח הגיצה ,הנורחאל .תיסחי השדחו דחוימב המח הבטה

 ,5חוהח-טק חוטיבה תליבח תא ילארשיה סקינפה חוטיבה

 ראשה ןיב תללוכ וז הליבכח .פא-טראטס תורכחל תדעוימה

 תויצפואה יווש ןדבוא ןיגב יוציפ דבועל חיטכמה תויצפוא חוטיב

 שומימ דעומ עיגה םרטב קספית הרכחכ ותדובעש הרקמב

 ( תרוכשמ) דבועה לש העובקה הסנכהה תמוצל .תויצפואה

 תא ,םילהנמ חוטיב תועצמאב םיחטבמ ןכא התוא רשא

 תתורשעל עיגהל םייושע הנממ דבוצה יחוורש ,תויצפואה תליכח

 םיהוכג םימוכסל ףא םימיוסמ םירקמכ) םירלוד יפלא תואמו

 .חטבל םויה דע ובשח אל (הלאמ

 ירהש ,םישדח םידכוע סויגכ הרכחל עייסל היושע וז הבטה

 לידגהלו ןוכיסה תא םצמצל ילאיצנטופה דכועל העיצמ איה

 תונויסינכ לקשמ לעכ ילכ והז ,ףסונכו חוורל יוכיסה תא

 .םימייק םידבוע לע הרימשלו השיטנ תעינמל

 השכרש ,\ופטודסס תרכח לייכנמ לש וירבדמ טוטיצ הנה

 קסופ יתלבה קבאמכיי :הרכחה ידבוע לכל תויצפוא חוטיב

 הבטהו הרכחל שיש ןורתי לכ לצנל ךירצ םיכוט םידבוע לע

 .''ונל תפכאש ונלש םידכועל הארמ הז גוסמ

 רתאב הבחרה

 םוטנאפ 24

 היתוינמ תא קיפנהל הלוכי אל וא תנווכתמ אלש תיטרפ הרבח

 יפל בשוחמש סונובל תואכז הידכועל קינעהל הלוכי הסרובב

 תבכשחנ וז הבטה ,יוסימ תניחבמ .הרכחה יווש תכרעה

 .רכש תסנכהכ

 קפנות אל הרבחהש הרק ₪םל יוציפ 1:

 ( 8 /951וחֶפ)

 קפנות אל הרכחה םא ,המגודל .יאנת תרוצב ןתנית וז הבטה

 םינש 4 ךות םא ,ח"ש 100,000 לבקי דבועה םינש 3 ךות

 דיבעמה ךתוא הצפמ ךכ .יוכו ח"ש 150,000 לבקי דבועה

 .הרבחב ראשיהל ךתוא ץרמתמו הרבחה תקפנה יא לע

 .רכש תסנכהכ תכשחנ וז הבטה ,יוסימ תניחבמ

-" 



 !פא-טראטסב םסידבוע
 - םכליבשב תושיערמ תושדח שי טקינפל

 :םילמ יתשב

 ותוכל יצ םיכ איחר ט י ב

 והשמ ךל הרקי םא לבא .תויצפואהמ אובל דיתע פא-טראטסב ךתדובעמ ךל םייופצה סיחוורהמ יזכרמ קלחש ,עודי
 תויצפואה תא חטבל תלוכי אל טושפ וישכע דעש איה היעבה .ןוימיטל דרי סוצעה ילאיצנטופה חוורה לכ ,שומימה ינפל
 .םילהנמ חוטיבו הדובע רשוכ ןדבוא חוטיב ,םייח חוטיב לשמל ךל ויהי אלש תעדה לע הלעי אל ירה - עיתפמ הז !ךלש
 .תויצפוא חוטיב - 88ח טק-ה סלועב הכפהמ השעיש שודיחב רסחה תא המילשמ ילארשיה סקינפה תרבח וישכע
 ! היצפוא אל וז בוריס - ךתניחבמש ול דיגהלו ,ךלש סובהמ סויה דוע שורדלו רהמל ךל יאדכ

 5 הדשן
 תת 0

 5!סז!-עק תורבח לש חוטיבה יכרצל ללוכ ןורתיפ
 מ"עב חוטיבל הרבח ילארשיה סקינפה



 ה ווק

 .ימצעה רופייצה םוחתב םינעוצקמל תיתימא הכטה

 :םיאכה םיגהנמה תא תומייקמ תוטעמ אל תורבח

 .רקוב תחוראל ןונזמ .

 םאתהב יאלמה תא שדחמש בלח ינדעמ אלמ ררקמ .

 .היזיוולטב תומוסרפה בטיזמל

 .(שומיש ףדועמ תוקחשנש) וסרפסא תונוכמ 0

 .(ןבומכ םניחב) הפקו הלק הייתש תונוכמ .

 דע םיראשנש םידכועל הלילו ברע תוחורא ןומימ .

 .תרחואמ העש

 דרשמה בוציעל ביצקת 4%

 תשיכרל ימעפ דח כיצקת ןהידכועל תוקינעמה תורכח ןנשי

 ,םיציצע ,תונומת - המגודל םיטירפ .רדחל םייכוציצ םיטירפ

 .ידכו תונוליו

 תונמא .הקיתעה ןיסב האצומש םוקימה תונמא איה "יוש גניס"

 .ךלש הדובעה תניפ בוציצ יכגל תוצלמה רפסמ תללוכ וז

 :ילמינימ ביצקתכ תונורתפ ינשו תויועט יתש ןלהל

 ןורתפה תוצטה

 ךמצצל שוכר ,תאז תושצל לוכי ךניא םא .בשחמה תא זזה ייע ךרדחל הסינכה תלד תא תוארל לוכי ךניא .

 תא תוארל לכותש ךכ ,ךסמה דצל התוא ןקתהו הנטק הארמ .ךלש בשחמה ךסממ טבמה תמרה

 .ח"ש 20 - תולע .תלדה

 ךמצעל הנק ,לוכי ךניא םא .םורזל ריוואל ןתו ןולחה תא חתפ .עובק ןפואב רדחכ םרוז וניא ריווא .

 וקשקשי םילעה .ץיצעה ירוחאמ ותוא םקמו ןטק ררוואמ

 .תושדח תויגרנאל ךל םורגתש העונתב אלמתי דרשמהו חורב

 .ח"ש 80 - תולע

 החונמ ירדח 7

 בורמ יבמוז ומכ תמק .הלילב 12 דע הדובעב לומתא תראשנ

 ךלש םייניעה .תצצופמ םיירהצ תחורא תלכא .תופייע

 עצמאב התא וליאכ שיגרמ התאו 14:30 העשה .תוכבותסמ

 .רמגיהל .תכלוה אלש ןותרמ תציר

 לוחכב םיעובצ ויתוריקש רדחל סנכנ התא .הריווא הנשנ אוב

 וסרפסאה תנוכמ .לעופ ןגזמה .תמעמועמ הרואתה .קומצ

 הילע חונתו אוכתש ךל הכחמ החונ הטימ - אישהו .תדכוצ

 .הדוכעה םוי עצמאב הרוק הז לכו .םייתעש-העשל

 .הרוק הזש תומוקמ םנשי

 .הכטהה גשומ תא שדחמ ורידגה םש
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 םירודישל ןמז

 התא רשאכ .ןהידכוע םיקוקז ול םירודיסל ןמזה תא דסמל תופידעמה תורכח ןנשי

 וא ישיש ימיב ,םיירהצה רחא תועשבכ תאז השוע התא םינוש םירודיס עצכל יץלאנ

 ןמז ךל הצקי דיבעמהש תרמוא תדסוממה הבטהה .שפוח חקול טושפ התאש

 .דכוע התא וליאכ וילע ךל םלשיו (המגודה ךרוצל) שדוחל תחא םירודיסל רדגומ

 םדקומ אצוי התא םהכש םימיה תאו חקיתש שפוחה ימי לכ תא חיוורמ אוה ךכ

 ףסכ םגו ךירצ התאש ןמזה תא חיוורמ התא .םיישיא םירודיס ךרוצל הדובעהמ רתוי

 .שפוח ימי תרומת דיספמ תייהש

 תיכהמ טנרטניא 6

 םרוגל הנוע ?אורקל תקפסה אלש ינוהטקלא ראוד דירומ ?התיכה הדוכע חקול התא

 קיפסמ תוביס ומכ תוצמשנ הלא ?תשרב יעוצקמ רמוח שפחמ ?רחא וא הז

 תורישה קפסל םימולשת) ךתיככ השעתש טנרטניאב שומישל ןומימ שקכל תוכוט

 רואל טרפכ ,דיכעמלו ךל סמכ רכומ תויהל יושע רכדה ,בגא .(ןופלטה תוחיש רובעו

 ךכ י"צו טנרטניאה קפסמ ןהו קזכמ ןה השילג תליכח שוכרל ןתינ םויכש הדכועה

 .טנרטניאל רוביח "תוחיש" ןיכל תויטרפ תוחיש רוכע םולשתה ןיכ דירפהל

 תיבהמ רשקתמ התאש עגרכש ךכ כותינ תכרעמ שוכרל דיכעמל עיצהל םג לכות

 רשקתת דיימו טנרטניאל רכחתהל הצור התא םאה ךתוא לאשת תכרעמה ,דרשמל

 .הרכחה י"ע םלושי ןוכשחהש ךכ ,טנרטניאל ךתוא רכחתו התיכה ךילא

 רשוכ רדחל יונמ ה

 :וז הכטהל תויצאירו רפסמ ןנשי ונכרעש הקידככ

 .יונמה ימדכ הרכחה לש תיקלח תופתתשה

 .יונמה ימדכ הרכחה לש האלמ תופתתשה %

 .הרכחה ידרשמ ךותב רשוכ רדח תמקה

 ?רחוב התא היצפוא וזיאב

 .קירבמ הנכות סדנהמ :דיקפתה

 .םהלש תוחיטכמהו תוליכומה וילופטרופה תורכחמ תחאכ טייסאמג תא םירידגמ םזי .הס8א [8ז1ח818-ו םזי :םיעיקשמה
 .םלועכ תוליכומ תויגולונכטכ תדכועש תניינעמ הרכח :המל
 .חותיפה יכלש לכ ךרואל הרכחה תא םיוולמ הימדקא ישנא :דוחייה

 נספוחזס לש תומחה תורשמכ אצמתש המ הז
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 םיסובנוב 211

 םינתינ (ןוירפה תלדגה לע לומגת ,תרחא ןושלכ וא) םיסונוב

 דעונש ןונגנמ והז לכה תולככ .ענכשמו דמולמ ןפואב הקזמנהל

 תועצמאכ ןמז ךרואל הקופת לידגהל דכועה תא ץרמתל

 קלחל גוהנ .ןוירפה תלדגהמ קפוהש חוורהמ רזגנש לומגת

 דעיב הדימע וא םדקומ םויס ,םינמז תוחולכ הדימע לע סונוכ

 ךא (טקייורפ םויס ,תוריכמ ףקיה ,לשמל) רחא וא הז יתומכ

 | .הזוחכ התוא כלשל עצהו תישיא םיצירמת תכרעמ הנכ .קר אל

 | םודיק : -

 םירזגנ תובטההו הקסעהה יאנת םהכש הדוכע תומוקמב

 ,תוגרדה םלוסכ דבועה םקוממ וכ כלשהמו דיקפתה תרדגהמ

 ! היושע ךמודיקל תויורשפאה הנחכית וכש םינמז חול תעיבק

 רכשכ האלעהל םינמז חול : - ןיב ךלש הקסצהה יאנת גורדש תא תירוחאה תלדכ סינכהל

 בצמב יולת היהי לכה תרחא ,הזכ םינמז חול עוכקל ץלמומ .ןכ םא חטכו םדוקת אל םא

 תא ךל תולעהל ונממ שקכת וכ םויכ ךלש סוכה לש חור

 :תואכה ךרדה ינכא תא עוכקל גוהנ .רכשה

 .הדוכע ישדוח השולש רחאל . תת | 5 \נ ו

 .הדוכע תנש לכ םותכ , ו] ד | 3 \)

 | ךרד ינכא ןנשי יחכונה הדוכעה םוקמכ םאה" הלאשל הכושתכ

 | :נסטוחזס ישלוג ונע "?ךרכשכ האלעהל תורדגומ

 לש המזויכ וא ילש השקכבכ יולת ןייננה .אל 4 [ ==] %

 \ .סוכה לש

 , תא תולעהל בשוח והשימש יל הארנ אל [[- = 7%

 .והשיתמ ילש רכשה

 .שארמ עודיו עובק לכה .טלחהכ ןכ [[ = %

 םיגחכו עובשפושכ הדוכע 14

 םימיכ הדוכעה תא ךופהל ןתינ לכא ,הכטה הנניא ןכומכ יהוז

 הדובע רובע רכשה הכוגש עכוק קוחה .הווש הבטהל ולא

 ."םיליגרה" הדוכעה ימיכ רכשהמ 150% ונה החונמ ימיכ

 ךנה םא .קוחכ ןיוצמש המ תא תוחפל לבכקמ התאש אדוו

 ןיכ הדרפהל גאד תופסונ תועש רובע ילכולג םולשת לכקמ

 .םיגחכו עובשפוסבכ הדוכע ןיכל הז םולשת

 ךכל תשרדנש ילכמ תופסונ תועש דכוע התא םא !כל םיש

 | הלח אל ,םירקמה בורכ ,('וכו תונויצ ,תובדנתה ,תונמאנ)

 .ןרוכע םולשת תכוח דיכעמה לע

 רתאב הבחרה
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 תידכהמ הדוכע 5

 רשאכ "ילגר"ה תצפותכ לקתית םיכר הדוכע תומוקמב

 םיקיסעמ לצא הצופג "ילגר"ה תעפות .תיכהמ דובעל שקכת

 הצור אוה .("6סח+זס| 168%5") הטילשכ תויהל םיצורש

 התא ךילא לצלצמ אוה רשאכש הצור אוה .וילא בורק ךתוא

 לוכי אל אוה .םינפ לא םינפ ךתא רכדל הצור אוה .הנוע דיימ

 עוקת אוהו תיככ "םייח השוע" התאש הדכועה תא לוכסל

 םידדוכ הדוכע תומוקמ םנשיו הז םע דדומתהל השק .דרשמב

 תויהל הלוכי תיכהמ הדוכעש הדכועה תא ומינפהש לארשיכ

 וליפא םימעפלו ,דרשמכ הדוכע רשאמ הכוטו הליעי תוחפ אל

 .הכוט רתוי

 הז םאה ךמצע תא לאש ,וז הכטה לע שקעתמ התאש ינפל

 ?ההוכג תימצע תעמשמ לעכ התא םאה ?ךל םיאתמ ללכב

 ומכ תויוליעפל ךתוא ףוחסל הלוכי תיככ הדוכעש רוכזל ךילע

 בל תמושת ןתמו טנרטניאכ השילג ,היזיוולטב הייפצ ,הליכא

 קר .תוליעיב דוכעל ךממ וענמי הלא "תויופחסיה" .םידליל

 ,תויביטקפאב תיבהמ דוכעל תלוכי ךל שיש סוכל חיכות םא

 ךתעגהל תינויגה הכיס שי םאה .והשמ הזכ שיש ענכתשי אוה

 ?םוי לכ דרשמל

 לע םגו ןויסינ ימי המכ לע סוכה םע םכסל לכות הרשפכ

 .(אל קלחו ןכ םימיהמ קלח) תיכהמ תיקלח הדוכע

 דבוע לכ היפל קוח תעצה השגוה כ"הראכ ,ךתעידיל קר

 .סממ רוטפל הכזי תיבכהמ דוכעיש

 נס ו

 ותכש תפוקת 4

 ,דכוע ךניא הכ םישדוח רפסמ לש הפוקת איה ןותבש תפוקת

 שדחה ךדיקפתש שח ךנהו הדימכ .תרוכשמ לכקל ךישממ ךא

 תורשפא רוגסל ץלמומ ,ההוכג הקיחשל ךל םורגל לולע

 .דיקפתב תמיוסמ הפוקת רחאל ןותכש תפוקתל האיציל

 םולשת אלל השפוח

 ונשי ,ושממל תלוכי ךל ןיא ךא םדוקה ףיעסהמ תכהלתה םא

 תאצל ךל רשפאת וז תוכז .םולשת אלל השפוח לש ןורתפ

 ךדצמ תורטפתהל כשחיתש ילכמ הכורא הפוקתל השפוחל

 ןאכמו ,ךתדוכע םוקמכ תרכצש תויוכזה תא דכאתש ילכמו

 .ילכלכה הכרע

 םיירוקמ תונויערל תינכות

 לומגת - הסיסככ .דיכעמל םגו דכועל םג כוט השוע וז הכטה

 ןויערל > םוכס .דכועה י"ע םילעומה תונויער רובע יפסכ

 ךכ .לכקתהו הלעוהש ןויערל -מ הוכג םוכסו הלעוהש

 .ףסכ רתוי חיוורמ דכועהו תונויער חיוורמ דיבעמה

 !ןויער הז

 עד
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 גרה יג גו עגנו ה יגי) 1%

 םיניזגמ ,םייעובש ,םיימוי םינותיע םיללכנ וז הירוגטקכ

 תיעוצקמ תורפס .םייעוצקמ םימוחתכ םירפסו םייעוצקמ

 האצוה .וזככ הילא סחייתמ דיכעמה וליפאו הכטהל תכשוחנ

 .האולמב התוא זזקל לוכי דיכעמהו סמ ימולותל תרכומ וז

 יתנש / ישדוח ביצקת ךל הצקוי וכ רדסהל עיגהל הסב

 .וז האצוה ךרוצל

 תויומלתשהו םיסרוק 4

 ךל ורזעיש תויעוצקמ תויומלתשהכו םיסרוקכ רכודמ

 רוזעי ומויקש יאנת .הדובעה םוקמכ רתוי ליעי דוקפתב

 תומלתשהה וא סרוקה לע :ונה ךכל םיכסהל דיבעמל

 ךילע ולטויש וא תולטומש תומישמל הקקיז לעכ תויהל

 לכָקי ,וז הרדגהכ דמוע סרוקה םא .הדוכעה םוקמכ

 םא ,המגודל .ורובע הסנכה טמב אלמ זוזיק דיבעמה

 קפס םוסרפכ סרוקל תאצל ךנוצרכו הנכות סדנהמ התא

 ,תאז תמועל .סמ יכרוצל הרכה ךכל לכָהי דיבעמה םא בר

 .םירפתשמ םיתווצ לוהינ אשונכ סרוק לש וייוכיש

 יו ירחיווהו
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 התו
 הלכשה

 יה יינות ו 1

 הסנכה סמ יכרוצל אלמ ןפואב תרכומ םיסנכו ןויע ימי תולע

 הבטה ךרוכע ןממל רתוי לק תויהל רומא ךלש דיבעמל ןכלו

 תיעוצקמ הניחכמ ךל םורתל יושע ןויע םויש ןכומכ .וז

 .ןוגראל םורתל ןאכמו ךיתולוכיו ךדוקפת תא רפשלו

 יו יו 2

 םיימדקאה ךידומיל תא םילועתש םינינוגומש םידיכעמ םנשי

 תושעל ךתוא ץירמיש ,םידומיל קנעמ ךל תתל םינכומ ויהיו

 ילילשה .דיתעל ךילע םינוכש הארנכ - יכויחה דצה .תאז

 וז הבטה .הכורא הפוקתל כייחתהל שרדיתש הארנכ -

 תילמרופ הלכשה ירסח םייעוצקמ םידכוע ברקב הצופנ

 ינש / ןושאר ראותכ רבודמש החנהכ .מיירממ ירגוכ ומכ

 תבטחנו טמכ תכייח וז הבטה ,תויומלתשהו םיסרוקכ אלו

 .רבד לכל רכש תכטהכ



 םיימדקא םיד
 םהל הלועש ,וז הכטה ךל ונתייש םידיכעמ םנשי ,הדוכעה םוקמכ ךדוקפת תאו ךיתולוכי .תא ורפשי םיימדקאה ךידומילו הדימב

 .תיסחי ךורא ןמז קרפל תוכייחתה - הל ןכומ תויהל ךילעש הרומת הצרי ךידומיל תא ןממל םיכסיש דיבעמ .ףסכ דואמ הכרה

 טנרטניאה תועצמאב תורכעומה תואלמ תוימדקא תוינכות ןנשיו הפונתכ עגרכ אצמנ םוחתה .6-[.68זחוח8ַ - תפסונ תורשפא

 .ףסככו ןמזכ לודגה ןוכסיחה כקע דיכעמה י"ע לוכיעל רתוי לק היהי רכדה .הרכחה ימוחתמ תאצל ילבמ דומלל לכות ךכו

 תמלשהל ביצקת וא תומלתשה ןרק ךל שי םאה" הלאשל הכושתכ

 :נספסוחזס ישלוג ונע "?הדוכעה םוקמ םעטמ הלכשה

 .םולכ יל ןיא ירעצל [ % |*= - 

 .תומלתשה ןרק יל שי - % |6- 

 םיסרוקל יתוא חלוש הדובעה םוקמ [----=] %

 .תויומלתשהלו

 .הלכשה תוכטה יתש יל שי [- - % |6- 

 .םיימדקא םידומיל יל ןמממ הדובעה םוקמ [- =" %

 לכ תל |

 רקחמ תגלמ 4

 הדימב .םולשת תרומת תאז תושעל לוכי ,רקחמ תעצה הרכחל שיגהל וא והשלכ אשונ רוקחל ,תונוש תוביסמ ,ןיינועמש דבוע

 תואצות ויהי המ הרכחה תא ןיינעמ ןכאו הרכחה לש קוסיעה םוחתל ךייש רוקחל הצור התא ותוא םוחתהש ענכשל חילצתו

 ךנמז ןוכשח לע תאז השעת םא ןוכשחכ אוכי הז לכש ןכומכ .וזה ןמזה תעקשה תרומת הגלמ לבקל לכות ,עצומה רקחמה

 הגלמ לבכקת םא ןיכ רקחמ תוליעפ עצבל כהוא התא םא דחוימכ רפתשמ וז הכטה לש הכרע .ךדיקפת ןוכשח לע אלו יטרפה

 .דכועה לצא סמכ תכייח הגלמש ןכומכ .ואל םא ןיבו



 יי ד היוו ויקי ירי

 די-ףכ בשחמ ספ

 לכא ,םינרציהמ דחא ףאל תמוסרפ תושעל םיצור אל ונחנא

 האצוה .יתרוסמה ןמויה תא ףילחמש יביטמיטלוא ילכ והז

 ידכ ךכב שיו ידרשמ דויצ ףיעס תחת סנכיהל הלוכי וזכ

 הרצק ?ךרובע תונורתיה .דיבעמה רוכע תויולע ןיטקהל

 ...ליכהלמ העיריה

 תא ריזחהל שרדית ,הרכחכ ךתוריש תא םייסתשכ ,ןכש המ

 .הרכחה לש צעוכק שוכר והזש ןוויכ ,בשחמה

 םירזע תובטה

 תיבב בשחמ ןומימ <

 דיינ בשחמ

 הכטה יהוז םא .דיבעמל ותוא ריכסהל ךילע ,ךרוצ והז םא

 צנכשל ידכ השק דוכעל ךרטצת ,ךרוצ חרכהכ הווהמ הנניאש

 םיבשחמ לש םיכר םיגוס םנשי ,הרקמ לככ .דיבעמה תא

 הווהי דחא גוסמ כשחמ .םירחאו הלאכ םינייפאמ ילעב םידיינ

 בשחמ) היצקרטא היהי רחאו (המגודל ןשי 1סס םויטנפ) לטנ

 .(ןטנטק דיינ

 ,הרכחכ ךתוריש תא םייסתשכ ,ןאכ םג תמדוקה הבטהכ ומכ

 לש עוכק שוכר והזש ןוויכ ,בשחמה תא ריזחהל שרדית

 םיכשחמ לע תחפה :קודכל הוושש הנטק הצריפ .הרכחה

 וניא כושחמה דויצ םינש 3 רחאל ,רמולכ ,םינש 3 אוה םויכ

 ,=ז66 668 - הנקסמ .עוכק שוכרכ הרכחה ןזאמכ עיפומ

 תא ונממ תונקל ךדיכעמל עיצהל לוכי התא - תירכעכ וא

 .םועז ריחמב בשחמה

 תונקל ונממ שקכת םא ךלש סוכה כיגי ךיא" הלאשל הכושתכ

 :נסטוחזס ישלוג ונע "?דיינ כשחמ ךל

 .דיינ בשחמ ךירצ שממ אל ינאש יל ריכסי אוה [ ]== 

 .םיכסי אוה ---=]

 .דרשמהמ יתוא קורזי אוה = %

 .דיינ כשחמ יל שי רככ יי ריכמ]

 ןתינש עדתש יאדכ ,הרקמ לכב .אל התא םא תולק עיזהל ךרטצתו ,תיכהמ הכרה דכוע התא םא וז הכטה גישהל לק ךל היהי

 שוכרכ בשחיהל לוכי הזש ןוויכ ,הסנכה סמ י"ע סמב הרכה לש ץחמה ןועיטב שומיש ידכ ךות וזכ הבטה "ריבעהל" תולקב

 הדוכע יכרוצל וב שמתשמ התא םא חטב) תיבב וא דרשמב אצמנ בשחמה םא הנשמ אל הסנכה סמל .הרכחה לש עובק

 .(תיכהמ

 .הרכחה לש עובק שוכר והזש ןוויכ ,בשחמה תא ריזחהל שרדית ,הרכחכ ךתוריש תא םייסתשכ ,ןאכ םג תמדוקה הבטהכ ומכ

 ןזאסב עיפומ וניא בושחמה דויצ םינש 3 רחאל ,רמולכ ,םינש 3 אוה םויכ םיבשחמ לע תחפה :קודכל הוושש הנטק הצריפ

 .םועז ריחמב בשחמה תא ונממ תונקל ךדיכעמל עיצהל לוכי התא - תירבעכ וא ,חז88 0888 - הנקסמ .עובק שוכרכ הרכחה
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 דוגיב |

 אל ונכורש רורכ .ידכו םיילענ ,תוכינע ,תורקי תופילח שוכרל "םיצלאנ"ו ל"וחל הכרה םיעסונש ונתאמ הלאל תעגונ וז הבטה

 םילקש יפלאל עיגהל הלוכיש האצוה יהוז ,םלוא .(ונכור) כייחמ היה דיקפתה אלמלא וללה דוגיבה יטירפ תא ומצעל שכור היה

 אל עודמ .ידכו םיעבוכ ,םיליעמ ,תופפכ םידכועל קפסל גוהנ היישעתה ילעפמכ .דיכעמה ינפכ תאז תולעהל יאדכו הנשכ

 .הז הרקמ יכגל םייעמשמ דח םניא הקיספהו קוחה ?קט-ייהכ

 םירצומ תשיכרכ החנה 52

 הרבכחה תועצמאב

 לבקל לכותש םירצומ .הרכחה לש תועדומה חול לע טכה

 :תויהל םילוכי (תיתועמשמ החנהכ םימעפלו) החנהכ

 .תועפוהל םיסיטרכ .

 .ל"וחכו ץראכ ןולמ יתככ עובש יפוס

 .הרקוי תודעסמכ תוחורא

 .רשוכ רדחל יונמ

 .('דכו לג הנול ,רדג תמח) יוליכ ירתאל הסינכ

 .דכלב תיקלח המישר וזו

 םניחהח םירצוז 5

 אלו) הכירצל םינתינה םירצומ תרציימ הרכחהו הדימכ

 םתוא לכקל לכות ,(טנרטניא ירתא וא םיטשפומ תונויער

 ?תואמגוד .יטרפה ךשומישל

 .תונכות .

 .כשחמ יקחשמ

 .בשחמ יכסמ .

 תכייחמו רכד לכל הדוכע תסנכהכ הניד וז הכטהש ןכומכ

 .דכועה י"ע סמ םולשת

 3סטוח+0.60 .!|



 ל"וחל תועיסנ 86

 הדוכעה םוקמש חינהל ריכס הדובעה םוקמ םעטמ ל"וחל סט התא רשאכ

 ?תוחורא ?רוכש ככר םע הרוק המו .ןולמ תיככ תוהשהו הסיטה תולע תא ןמממ

 ,ל"ושא תתל גוהנ םימיוסמ הדוכע תומוקמכ .ל"שא ,רוציקכ ?תורחא תואצוה

 לככ ."םיכ ימד"ו תוחורא ,ןולמכ היהש תולע ללוכה ימוי ביצקת ןיעמ והזש

 םלושמ לי""ועאהש אדו .רתוי ונממ ךוסחל לכות ךכ ,רתוי לודג היהי הז םוכסש

 התא ל"ושאה תא .קנככ תדקפומש ךלש הליגרה תרוכשמל רשק םוש אלל ךל

 .סמ ונממ ךל הכוני תרחא ,תרוכשמל תפסותכ אלו ןמוזמכ לכקל רומא

 .האצוהל תלכיקש ל"ושאה םוכס ןיב הלכקה הנשי תורכחה כורב יכ ןייצל בושח

 תרחא ,שרפהה תא ריזחהל שרדית ,רתוי הכומנ היהת לעופכ האצוההו הדימב

 .הסנכה סמ הילע םלושל ךרטצתו ןיינעו רכד לכל רכש תסנכה יהוז

 הרובחת תוכטה

 ס
 א
> 
- 

= 
 ב
(* - 



 םילשמ תואירכ חוטיב 7

 יווש .שדוחכ םילקש תורשע המכ - דיבעמל וז הכטה תולע

 הכטה .םירלוד יפלא תואמ דע -ךרוצה הרקמכ ךרובע הבטהה

 .סמב תכייח וז

 "רבח איבמ רכה" לע לומגת ₪5

 ,הרכחב דוכעל רכח תאכה םא לומגת לבקת אלש ריבס

 תא הזחת םא םלוא .הזכ לומגת תתל גוהנ אלו הדימב

 רידסמש ןטנטק ןופיעס "תונוש" קרפה תחת ףיסותו רחואמה

 ךרד רוכעת רשאכ חונו לק רתוי הכרה ךל היהי ,הז אשונ

 .קיצה תא תוכגל ידכ תונוכשחה תלהנה

 .סמב תבכייח וז הכטה

 תכיבס לע "םיזוכזב"ל ףסכ 5

 הדוכעל תימע לע וא הדובעה

 רלוד 50 שדוח ידמ לכקמ דבוע לכ ."תינקירמא" הכטה

 ותוא שמשל לוכי הז "ףסכ" .הרכחה לש "ףסכ" תורטשב

 :דכלב תורטמ יתש ךרוצל

 .תישיאה הדוכעה תכיכס רוכע עוצעצ תיינק

 .הדוכעל הגלוקל הנתמ תיינק .

 .סמב תכייח וז הכטה

 תיככ ןופלט ןומימ 8

 ץוחמ תוכר ןופלט תוחיש םויק ךירצמ ךדיקפתו הדימב

 קר אדו .ןרוכע הרומת לכקתש יוארה ןמ ,הדוכעה תוצשל

 .וטורככ אלו וטנכ םיאתמ יוטיב ידיל האב הרומתהש
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 תונוש תובטה

 הריד רכש

 :םיאכה םיאנתה ינש םייקתהכ רקיעכ תנתינש הכטה

 .הריד רוכעל שרדנ התאו קוחר ךירוגמ םוקמ

 .יתוכיאו שקוכמ צעוצקמ לעכב התא

 םירכועש םיגירח טצמל ,םירקמה כורב סמב תכייח וז הכטה

 .חותיפ ירוזאכ רוגל

 תראשנ דחא כרע .ביכא-לתכ דכועו םילשוריכ רג התאש חיננ

 לוכי דיבעמה .התיכה הרזח גוהנל חוכ ךל ןיאו רחואמ דע

 השעי אל .ביבא-לתכ ןולמ תיבכ הליל תייהש ךרובע ןממל

 ?בכוט ךל

 םיקסידו םירפס תיינקל שיכ ימד [

 דכוע לכ .וניתוחוקל םע תינמנה הרכח לצא הגוהנה הכטה

 תיינקל שמתשהל לוכי אוה םהכ ,הנשל ח"'ש 1,ססס לכקמ

 רופישל םיקסיד אל .תיעוצקמ תורפס אל .םיקסידו םירפט

 .ובריי ןכ .תיטרפ האנה תרטמל לכה .ימצע

 .סמכ תכייח וז הכטה

 ו

<. 



 ןלוכמ הבוטה הבטהה
 ילא וסחייתיש !/2

 !ןלוכמ הכוטה וז .ונל ןימאת

 ירצש ומכ

 םוקמכ םיראשנ םידכועש אכה רקסה תואצותמ תוארל כוצע

 רוטקפ םנמא ןה תובטהה .תונוכנ אלה תוכיסהמ םתדוכע

 תמאכש דכוע ומכ ןיא םלוא ,עירכמ וליפא םימעפלו כושח

 ,עוצקמה תכהא ומכ תוביסמ ותדוכע םוקממ הצורמ

 הטמלמ ,הלעמלמ) ותוא םיככוסה םישנאהו דיקפתה

 .(םידדצהמו

 םוקמכ םעפ יא תראשנ םא" הלאשל הכושתכ דיקפתה

 .שדח הדוכע םוקמ שופיחכש החרטה [- ===] %

 .תוכטהה [[ | %

 .הדובעל םירכחה [- ..-=] %

 ייתעדי אל" דיגת לא |
 ןכות ידומע יפלאו םירמאמ תואמ אוצמל לכות שעשוע. .)ססוח1ס.60ס .ן!-כ ו

 :נסוחזס ישלוג ונע ?תאז תישע עודמ ,כהוא ךניאש הדוכע
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 הרכחה ח"ע תונומת חותיפ 3

 תקלחממ חלשנש אבה ₪08-6||-ה י"ע תרכסומ וז הכטה

 :תילארשי קט-ייה תרכחכ טרפהו החוורה

 ,םלוכל םולש

 תונומתה חותיפ םוי אוה רחמ םיעדוי םכלוכש יפכ

 .ישדוחה

 תפקרל וריכעהל ן|מזומ חותיפל םליפ ותושרכש ימ לכ

 .רחמ ךלהמכ

 .םימליפ 3 דע איבהל לכי דחא לכש הריכזמ ינא

 .םימי 4 דועכ תונכומ ויהי תונומתה

 תובעהו הו
 תפקר

 ור ת ! | ש תועש תא ךוסחל ?וז הכטה תתל דיבעמה לש סרטניאה

 .תונומת חותיספ ךרוצל זבזכמ התאש הדוכעה

 וצא'ישו םי'זאשסמ 6%

 תעגפנ זוכירהו תונרעה תמר .ןמז ךרואל ההוכג זוכיר תמר הכירצמו כשחמ לומ תוכורא הכישי תועש תכייחמ קט-ייהב הדוכע

 ןהידכועל תועיצמ תוכר תורכח .ךתוליעיכ תועגופ הלא תועפשה .ךילע םילעפומה םייסיפו םייגולוכיספ םיצחלמ האצותכ

 15-20) רצק םכרוא ,הדוכעה םוקמב םינתינ םילופיטה .םיחתמ תגפה איה םתרטמש םירחא םילופיט וא וצאיש ,יזאסמ ילופיט

 םא - גישהל לכותש ףסונ ןורתי .םידחוימ םיעצמאו םירישכת םיכירצמ םניא םהו הדוכעל תיתועמשמ עירפמ וניאו (תוקד

 !לופיט לכ ירחא ךל ודוי םלוכ ,הרכחה ידכוע לכ רוכע וז הכטה לכקל חילצת

 .5980006 -| ודנט - ןהידכועל וצאיש ילופיט תוקינעמה תוילארשי תורכחל אמגוד

 הרפסמ יתוריש זק

 תניחכמו ,םיענ אל ."?רדסכ ,הרפסמל רות יתעבק יכ םדקומ רתוי תצק םויה אצוי ינא ?זעוכ...הא" :?רכומ ךל עמשנ הז םאה

 תורכחכו הרכחל רפס םינימזמ שדוחל תחא ?םישוע המ .םידכוע תואמו תורשעב רכודמ רשאכ ילכלכ דספהל ךפוה הז סוכה

 .דיכעמל םגו דכועל םג לודג - ףסככו ןמזכ ןוכסיחה .הרכחה ךותכ העוכק הרפסמ םיחתופ - רתוי תורישע

 ישיא טנרטניא רתא [[:

 רתא .םידכועהמ דחא לכ רוכע ישיא תיכ רתא םיקהל ןמצצל תושרהל תולוכי םיכאשמ תוכר (תורחא םגו) טנרטניא תורכח

 כוט .טנרטניאכ םג ולשמ תיטרפ הניפל דכועה הכוז ךכ .דכועה לש ישיא יוטיכל םוקמ וכו דחא דומע קר לולכל לוכי הזכ תיכ

 .הרכחל כוט .ול

 בכרה יוקינ 1:

 אלמ ןומימב םקלח .יוקינ יתוריש םהל תוקינעמו םידכועה יבכר תא תוחינזמ אל ( תילארשיה יצאטמוק ןהיניב) תובר תורכח

 הרכחה םעטמ ככר םתושרכ ןיאש םידכועל םג תנתינ וז הכטהש ןייצל רתוימ .םידכוצה תופתתשהב םקלחו הרכחה לש

 .דכועה י"צ סמב תכייח תאזככו

 וובו

 םיתוריש 1

 צסטוח(0.60.||
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 הדובעל דמחמ תויח תאכה 2,

 םירקחמ .הרגשכש רכדל ךפה ןיינעה כ"הראכ קט-ייה תורכחב

 םוקמל דמחמ תויח תאכה ןיכ רשקה תא םיחיכומ םיכר

 צץחל תיילעכו) םידכועה לש םדה ץחלכ הדירי ןיכל הדוכעה

 הנניאו תפרוג היהת וזכ הטלחה .( < םירחא םידכוע לש םדה

 .דכלב דחא דכועל סחייתהל הלוכי

 !יתימא הז לכא ,ינוידכ עדמ ומכ עמשנ הז ונל וליפא

 תמישר תא ול ןת ןיינעה םע היעכ שי ךלש סוכלו הדימב

 :ךתבוטל טילחהל וילע לקהל ידכ םיאכה םיפיטה

 .םידכועה ןיכ רקס ךורע הטלחהה תלבכק ינפל .

 .הדוכע םוי לככ תוחכונ תויח תמישרל יארחא הנממ .

 .אשונכ הכותכ הרכח תוינידמ ןכה -

 הרכחכ הכרבכ הנלבקתת אלש תויח תמישר ןכה .

 .(?םיקרח)

 קפסל דמחמ תייח איכהל ןינועמה דכוע לכמ שקב .

 .התואירכ לע םידיעמה םיכמסמ

 תויחה לש תמלוה יתלכ תוגהנתה יכגל תויחנה ןכה 6

 .היתואצותו

 .םילויטל דעוימה דרשמל ץוחמ חטש הצקה 2

 םילכוסה םידכועהמ הלא תכוטל דרשמכ חטש הצקה .

 .תויחל היגרלאמ

 .(השק תויהל ךלוה הז) !החלצהכ

 ראוד ףינס :]

 תיינק ,(םלשל רחאמ התא דימתש) תונובשח םולשת

 תוסנק םולשת ,תוליכח תלכק ,תוליכח חולשמ ,םילוב

 יסיטרכ תיינק ,םיקרכמ חולשמ ,(?ער דלי תייה) היינח

 ךממ םילזוג הלא לכ .םושר בתכמ חולשמו םהינימל גויח

 רשפא םא ותוא זכזכל המל .רקי הדוכע ןמז ךדיכעממו

 ?הרכחה םעטמ ןורתפל גואדל

 שכי יוקינו הסיבכ :ל

 תא ערוק התא .ךל השק .בשחמה לומ דבוע םויה לכ התא

 חוכ שי ימל .רחואמ התיבה רזוח התא .קחשנ התא .ךמצע

 שבי יוקינ השועש הסככמ וזיא ?ץהגל ?הסיככ תושעל

 ?22:00 הצשכ החותפ

 יתוריש ןהידכועל תוקינעמ ןהו ןיינעה תא וניבה תוכר תורכח

 .םניחב שבי יוקינו הסככמ

 צ3סטוח+ס0.60.|| 4

 ישיא תרש 2%

 חהכהכ אוה דכועל בוטש המ לכ אלש ןמזמ וניכה כ"הראב

 עוכשל תחא .םהינשל הּכוטש הכטה הנה .דיכעמל ער

 רוכע םינוש םיתוריש עצכמו הרכחל ישיא תרש עיגמ

 :תויהל םילוכי םיתורישה .םידכועה

 .בלכה םע לויט

 .תונוכשח םולשת

 .םיעוריאלו םיצפומל םיסיטרכ תשיכר

 .לעכל ןועש / השיאל םיחרפ

 .ךסומ

 .(ידכו הסיט יסיטרכ) םינוש םירוריכ

 .טקרמרפוסכ תוינק

 .למשח ירצומ ןוקית

 ררוצתהל הלחה ישיא תרש יונימ תעפות לארשיכ םג ,כגא

 תוריש שיא הקיסעהש תונושארה קט-ייהה תורכח תחא

 איה םידכוצה לש תונושה תויוחילשכ לפטמש ימינס

 ישאטמוק

 תינטאיד ₪4

 םידכועה תונולתל תכשק ןזוא וטה .תוכר קט-ייה תורכחכ

 תיתנוזת הניחכמ םתואירכ לע רומשל ןהידכועל צייסל וטילחהו

 .תינטאיד לש םידומצה היתוריש - תידוחיי הכטה תועצמאב

 םימוחת ינשב יוטיכ ידיל האב הרכחכ תיגטאיד לש התוליצפ

 :םיירקיע

 טירפת תא שארמ תלכממ תינטאידה :ימויה טירפתה

 הדעטהה .תרכח ישא תרזעכ ,הנוכו יעוכשה .תוחוהאה

 ,ןזואסו ליבקמ טירפת ,הרכחל תוחורא םיקפסמה

 .םינמוש ליכמ וניאו ןוזפה תוכא לכ תא ליכמה

 לכו הרכחכ לכואה רדחל הסינככ הלתנ טירפתה

 תוצצומה תויטטאידה תויצפואה תא ןוחכל לוכי דכוע

 .םוי ותואב

 לופיטה תולעמ 50% תונמסמ תוהכחה :ישיא לופיט

 .הלוהג םידכועה .תונעיהש רכתפמו תינטאידה לצא

 גאדומ םתס וא לקשמכ דירוהל שקכמה דכוע לכ

 תינטאידה לצא רות צופקל לוכי היוקלה ותנוזתמ

 לולכי ףאש ,ןזואמ טירפת ומצצל ביכרהל התרזעכו

 .לוכאל ףידעמ / בהוא אוהש םירבד



 ,תארק

 תובטה
 םיעוריא

 וגוז-תכלו דכועל לויט ןומימ 4

 וכד חרי ןומיוכ 2%

 הדיל דוככל הנתמ :ץצ

 תדלוה םוי תנתמ 1%:

 הנותחל םירפוי'צ י

 .הכרעה תואל .ךכ םתס

 .אל וא ןימאת .תוילארשי תורכחכ תורקל ךישממו הרק רככ

 הכטה תקנעה י"ע תולקכ ךתוא "תונקל" רשפאש םיעדוי ןיינע םיניכמש םידיבעמ

 דחוימב םימכחותמה .ךכ ךתוא "ונקיי"ש דגנתת אלש ענכושמ .!ססוחס תווצ .וזכ

 דיימ וגוז תכלו ול הכחמש הניזומיל תועצמאכ ותנותח םויכ דכועה תא םיעיתפמ

 םש םתוא שגופ הרכחה גיצנ .הפועתה הדשל תורישי םתוא העיסמו הנותחה םותכ

 .םייכיראקה םייאה אוה דעיהש עדוי וניא ירטה גוזהש אדוומו

 .חוטכ אל ?םולח

 תגהונ וניתוחוקל לע תינמנה תילארשי פא-טראטס תרכח .אל המל ?המגוד דוצ

 תא דכועה גגוח וכ שדוחכ ח"ש 1,000 הכוגב תרוכשמל תפסות דכוצ לכל תתל

 .ותדלוה םוי

 הזש תעדל דמחנ הז לכא ,ךלש הקסעהה יאנתמ קלחכ תאז שקכל לכות אל םנמא

 רתוי הארית אלש ,תונידעכ) הקסעהה יאנת תריגס תעכ ךכ לע לואשל ףא הוושו ךכ

 .((5ז880ץ ידימ

 "םלגי" דיכעמהש וא וללה תוכטהה לכ לע סמ םלשל ךירצ דכועה ,יוסימ תניחכמ

 הנתמ תתל דיכעמל רשפאמ קוחה ,דכועל תונתמ תניחכמ .ומוקמב סמה תא

 דכועהו דיכעמל סמ יכרוצל רכומ הז םוכס .הנשכ ח"ש 160 דע לש םוכסכ דכועל

 .סמב בייח וניא

 12 רחאל ךתולעכל ךלש םילהנמה חוטיכ תסילופ תא ריכעת םא

 הלא תא ללוכ ,הכ ורכצנש םיפסכה לכ תא לכקל לכות םישדוח

 !תרטפתהש הרקמב םג ,דיכעמה שירפהש :ה ח ן ןר וה

 םיעוריא תוכט+

 זי זיצנו]



 ץומיא קבעומ ו

 הקנה יתוריש 21

 םידליל תונועמ 7

 םידליל תולפטמ <

 םידליל ןודעומ 5

 םידליל םיגוחו יטרפ הרומ 53

 םידליל ץיק תונחמ %

 תופטרמש ירדסה 7

 םידליל םידומיל ןומימ

 םירוהל תובא תיב

 דכועש ןמזמ וניבה םש ,כ"הראכ קט-ייה תורכחב רקיעב תוצופנ "םידליה תובטה" םידליו החפשמ תובעה

 ןהידכועל תוקינעמ דחוימב תובידנ תורכח .דקפתמ ונניא וידלי יבגל דרטומה ,

 ןומימו דלי ץומיא ןומימ ומכ תובטהב דוחייכ יוטיב ידיל םיאבה ,םימוצע םיקנעמ |

 תופוקתל םיינמז םינודעומ תוחתופש תורכח ןנשי .דבועה ידליל םיימדקא םידומיל

 לעב דכוע .ןהינימל םירומ תותיבש ןמזב וליפאו השפוחב םיאצמנ םידליה ןהב

 .ולש דליל גאוד ודיבעמש הדכועה תא דואמ ךירעמ םידלי

 ןתוא "םלגמ" דיבעמה ןכ םא אלא ,דכועה לצא סמב תוכייח ל"נה תובטהה לכ

 .ורוכצ

 4סטוהח+ס.60.|| 5



 בהוא תמאב התאש סירבדה תא השעתו
 תא םישגהל ךל תורשפאמה תופידע תוינויסנפ תוינכת ביכרהל ךל תרשפאמ "רתוי םיחטבמ"

 .דובעל קיספתשכ ,תושעל תיצר דימתש םירבדה

 םילהנמ חוטיבמ 7///| הברה = 1
 חוטיבמ תוינויסנפ תובטה רתוי 80% דע ךל הקינעמ רתוי םיחטבמ
 .םילהנמ

 :םייחה לכל הדומצ תרוכשמ ךתחפשמלו ךל הקינעמ רתוי םיחטבמ
 ,הזה גוסהמ בוליש .תוומ הרקמבו הדובע רשוכ ןדבואב ,השירפ ליגמ
 .למג תפוקב וא םילהנמ חוטיבב לבקל ןתינ אל

 :ןוגכ תויורשפאו תובטה רתוי הברה םיריעצל הקינעמ רתוי םיחטבמ
 100%-מ ההובגה היסנפ .ב השירפל ןוכסח ריתע דחוימ לולסמ .א
 10-ב 50% דע) הרצק הפוקתב ההובג היסנפ תריבצל תורשפא .ג
 תוטיבב ןיא) םולשת תקספה רחאל םג יחוטיב יוסיכ תללוכה (םינש
 .(םילהנמ

 תיצרא הסירפב בשחוממו רישי ,ישיא תוריש ךל הקינעמ רתוי םיחטבמ

 .הדובעה םוקמב קווישו תוריש ישנא ,ףסונבו תוריש תודוקנ 35 לש

 היסנפ דועמ 7/1//הברה 7
 לארשיב הליבומהו הלודגה השדחה היסנפה ןרק הניהש רתוי םיחטבמ
 :תרחא היסנפ ןרק לכמ רתוי ךל הקינעמ (םיחטובמ 200,000-כ)
 .תיבל בורק תורישו תינויסנפ תונמוימ ,תיחוטיב תוביצי ,יסנניפ ןוחטיב

 תוחוקל 7///הברה 7
 ,קשמה ירזגמ לכמ םינוגראו תורבח 8000-כמ תוחוקל רתוי םיחטבמב
 הטיסרבינואה ,םסא ,לע-לא ,םוקלט ₪.6-.1 ,טניסלא-טיבלא ,קטוברוא :ןוגכ
 ,תונורחא תועידי ,עבט ,ופמט ,דסו/5= ,םיידוסילעה םירומה ,תירבעה
 תשר ,תילע ,א"ת תייריע ,ל"הצ ידבוע ,חלמה םי ילעפמ ,ןמציו ןוכמ ,רקשי
 .דועו תיאבצ הישעת ,תיריוא הישעת ,ןארידת ,סוארטש ,ןד תונולמ

 !הרורב הנקמה

 לארשיב הליבומהו הלודגה היפננה ןרק

 .ץראה יבחרב תורישה תודוקנ 35-מ תחא לכב וא ,03-6925851 ,03-6925915 :לט ,קווישה ףגאב םיטרפ
 שש שע.ח:ע+3 6ה!חו.60.1| :טנרטניאב ונתבותכ



 ם ם ם ם ם ם ם ם

 ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם רם

 הום טו ם ים יםיים ים ים

 תויסיסב תובטה

 סיסכה רכש

 הדובעה תועש

 תופסונ תועש

 תושפוח

 הלחמ ימי

 הארכה ימד

 תורטפתה לע תמדקומ העדוה

 תוחורא

 תויסנניפ תוכטה

 םילהנמ חוטיב

 תויצפוא

 תומלתשה ןרק

 ריכשל למג תפוק

 היסנפ ןרק

 תואוולה

 סויג קנעמ

 תולגתסה / השירפ קנעמ

 הרכחה לש תוינמ

 תויצפוא חוטיב

 םוטנאפ

 קפנות אל הרכחהש הרקמל יוציפ

 םילדגומ םייוציפ

 דנדיביד

 אתנכשמ

 13 תרוכשמ

 14 תרוכשמ

 תויחונ תוכטה

 היינח

 דיינ ןופלט

 הינזואו תירוכיד

 בשחמה

 הרמוח

 תונכות

 אסכה

 ימונוגרא דויצ

 דרשמה

 לכוא

 דרשמה בוציעל ביצקת

 4ססוח+ס.60.||

 הם טוט טייט ם טם"טי םייטייט םוה  םיטו םו םווטוה ם ם ם ם

 םוםייט יט ים ים

 סובל תוינק תמישר
 םיאתמה עגרכ ףולשו רומש ,רוזג

 החונמ ירדח

 םירודיסל ןמז

 תיבהמ טנרטניא

 רשוכ רדחל יונמ

 הדובע תוכטה

 םיסונוכ

 םודיק

 רכשב האלעהל םינמז חול

 םיגחכו עוכשפוסב הדוכע

 תיכהמ הדובע

 ןותכש תפוקת

 םולשת אלל השפוח

 םיירוקמ תונויערל תינכות

 הלכשה תוכטה

 תיעוצקמ תורפס

 תויומלתשהו םיסרוק

 םיסנכו ןויצ ימי

 םידומיל קנעמ

 םיימדקא םידומיל

 רקחמ תגלמ

 םירזע תוכטה

 די-ףכ כשחמ

 דיינ בשחמ

 תיבכ כשחמ ןומימ

 דוגיב

 םירצומ תשיכרכ החנה

 םניח םירצומ

 הרובחת תובטה

 תועיסנ

 הרכח ככר

 בכר תקזחא

 הרזחכו הדוכצל העסה

 הרזחבו הדוכעל תוסיט ןומימ

 ל"וחל .תועיסנ

 תונוש תובטה

 םילשמ תואירכ חוטיב

 [ם] .[ם| .[ם] [₪] ן₪ הנ וה יום ויט טוט טוט כ וי טווטו וו םוזה

 הוטו םווט יטםייטי(םיימ יב

 "רכח איבמ רכחיי לע לומגת

 "םיזוכזכ"ל ףסכ

 תיבכ ןופלט ןומימ

 הריד רכש ןוסימ

 ץראב ןולמ יתב ןומימ

 םיקסידו םירפס תיינקל סיכ ימד

 ןלוכמ הבוטה הבטהה

 .ךירצש ומכ ךילא וסחייתיש

 םיתוריש תוכטה

 הרכחה ןוכשח לצ תונומת חותיפ

 וצאישו םייזאסמ

 הרפסמ יתוריש

 ישיא טנרטניא רתא

 בכרה יוקינ

 הדובעל דמחמ תויח תאכה

 ראוד ףינס

 שבי יוקינו הסיככ

 ישיא תרש

 תינטאיד

 םיעוריא תובטה

 וגוז-תכלו דכועל לויט ןומימ

 שבד חרי ןומימ

 הדיל דובכל הנתמ

 תדלוה םוי תנתמ

 הנותחל םירפו'צ

 םידליו החפשמ תובטה

 ץומיא קנעמ

 הקנה יתוריש

 םידליל תונועמ

 םידליל תולפטמ

 םידליל ןודעומ

 םידליל םיגוחו יטרפ הרומ

 םידליל ץיק תונחמ

 תופטרמש ירדסה

 םידליל םידומיל ןומימ

 םירוהל תובא תיב
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 םועוחס 56םיסווכס ב חספס 5676

 .תיקנע החלצהל לודג ןויער ןיב הריהמה ךרדה עב בחר
 .תונויער ילעב םימזיל ףסומ ךרע ילעב םיעיקשמ ןיב תרשקמה תימואלניב הרבח הניה /ה23חר
 תועובש השימח ךות ןומימ 4 תועובש השולש ךות הבושת 4 :החיטבמ הבר
 .ימואלניב םיקסע חותיפב הרזעו דומצ יגטרטסא יוויל 4 עדי ילעב םיעיקשמ םע רושיק 4
 פא -טרטסל ןת ,זא .קנעב וחילצהש פא -טרטס תורבח לש ימואלניב תוחוקל קית /02977-ל
 שעשעצ// ב2 םחר.ססזה :תונויער תשגהלו םיפסונ םיטרפל !הלחתההמ רבכ -ןורתי ךלש
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